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Lantmäteriets föreskrifter om digital ansökan
och anmälan till samfällighetsföreningsregistret
Beslutade den 16 december 2021
Med stöd av 15 § förordningen (1993:1270) om förande av
samfällighetsföreningsregister m.m. föreskriver Lantmäteriet följande.
Inledande bestämmelser
1§
Dessa föreskrifter tillämpas vid digital ansökan och anmälan i ärenden om
registrering i samfällighetsföreningsregistret enligt 25, 26, 28, 29 och 39 §§ lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreskrifterna tillämpas också vid
förfaranden enligt 5–6 b §§ förordningen (1993:1270) om förande av
samfällighetsföreningsregister m.m.
Föreskrifterna tillämpas inte för ansökan om registrering enligt 26 § lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, om ansökan görs av den som hållit
sammanträde för bildande av föreningen enligt 20 § andra stycket andra meningen
eller 20 a § andra stycket lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Definitioner
2§
I dessa föreskrifter förstås med
1. Elektronisk handling: Upptagning för automatiserad behandling som utfärdaren
har gett ett slutligt innehåll.
2. E-legitimation: Identitetshandling i elektronisk form, som används för
legitimering och underskrift vid elektronisk kommunikation.
3. Elektronisk underskrift: En för Lantmäteriet tekniskt verifierbar avancerad
elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering
och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och
om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.
4. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk
utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt
förfarande.
5. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild av ett pappersoriginal eller ett elektroniskt
original som avses visa både texten i originalet, originalets utseende och andra
betydelsebärande element, t.ex. bilder som ingår som en del i framställningen.
6. Bestyrkt elektronisk kopia: Elektronisk kopia som försetts med en elektronisk
underskrift eller motsvarande form av bevis om att kopian överensstämmer med
originalet.
7. Mottagningstjänst: E-tjänst på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se
för sådan digital ansökan och anmälan som avses i 1 § som sedan
vidarebefordrar handlingarna till Lantmäteriets mottagningsställe.
Legitimering och elektroniska underskrifter
3§
Vid digital ansökan och anmälan till samfällighetsföreningsregistret ska
användaren, om inget annat anges, legitimera sig genom sådan e-legitimation som
anges i 2 § och som vid tidpunkten för ärendets ingivande godtas i Lantmäteriets
mottagningstjänst.
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Elektronisk underskrift av ansökan och anmälan, bestyrkande, intygande på heder
och samvete och bifogande av handlingar som kräver en eller, i förekommande fall,
flera elektroniska underskrifter, ska ske i Lantmäteriets mottagningstjänst.
Ingivande och mottagningsställe
4§
Ansökan och anmälan om registrering som ges in digitalt ska vara skriftliga
och får endast ges in till och på det sätt samt enligt de tekniska krav som anvisas i
Lantmäteriets mottagningstjänst.
Bestyrkt elektronisk kopia
5§
Handlingar som enligt författning ska ges in i form av bestyrkta kopior ska vid
digital ansökan och anmälan ges in i form av bestyrkta elektroniska kopior.
Handlingarnas utformning
6§
För elektroniskt original, elektronisk kopia och bestyrkt elektronisk kopia ska
text och bild i handlingen återges i sin helhet.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2022.
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